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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE

PENAFIEL DE 24 DE MAIO DE 2012
No dia vinte e quatro de maio do ano de dois mil e doze; pelas dezasseis horas,
nesta Cidade de Penafiel, no salão Nobre dos Paços do Concelho, estando presentes
os Excelentíssimos senhores, Dr. Alberto Fernando da Silva Santos, como
Presidente da Câmara Municipal de Penaíiel, Dr. Antonino Aurélio Vieira de Sousa,
Eng.a Paula Cristina Ribeiro da Silva Teles, senhor Adolfo Amílcar, Dr.a Susana
Paula Barbosa de Oliveira, Dr. Alberto Clemente de Melo e Sousa, Dr. António José
de Sousa Pinto, Eng.° Joaquim Fernando Moreira, comigo, Dr.a Ivone Manuel
Gonçalves Freitas de Sá, Chefe da Divisão Administrativa e de Apoio aos Órgãos
Autárquicos, realizou-se a Reunião Ordinária Pública da Câmara Municipal de
Penafiel.

Esteve ausente da reunião a senhora Vereadora Dr.a Filomena Maria de Sousa
Martins Pereira Rodrigues, por motivos profissionais, tendo sido justificado a sua
falta pelo senhor Presidente da Câmara Municipal.
PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
I - INTERVENÇÕES DOS MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL
O senhor Vereador Dr. Sousa Pinto disse que não entendia muito bem o tipo de
arquitetura escolhida para o quiosque que estava a ser construído no Largo do
Padre Américo. Referiu que o que tinha percebido era que o pensamento do autor
do projeto se baseava em tornar o Largo mais amplo e valorizar a Igreja, outrora
sede do episcopado, e o chafariz, que seriam as duas referências importantes do
local.
Transmitiu que estava a surgir um quiosque que feria a sua sensibilidade e que, na
sua opinião, aquela construção contrariava a ideia que estava subjacente ao projeto
de criação de um espaço amplo e aberto. Acrescentou que o quiosque não permitia
a quem viesse de Vila Real ter uma visão do chafariz e constituía um obstáculo à
perceção da própria Igreja.
Disse que, na sua opinião, aquela estrutura estava exagerada, s obre dimensionada e
que estavam a ser usados materiais, designadamente caixilharias de alumínio, que
não se enquadravam na zona histórica onde estava a ser construída.
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Concluiu dizendo que, na fase inicial, não se recordava de se ter referido a
existência de um quiosque.

O senhor Presidente da Câmara Municipal disse que a ideia que sustentou o
projeto foi a referida pelo senhor Vereador Dr. Sousa Pinto, isto é, a criação de uma
praça mais ampla e, na zona onde esta a ser edificado o quiosque, colocar um posto
de turismo, para promoção do turismo de Penafiel em conjugação com a entidade
de Turismo Porto e Norte de Portugal.
Transmitiu que surgiu a necessidade de reposicionar o quiosque e que este foi
projetado e por todos aprovado para a zona em que estava a ser construído.
Acrescentou que quer os materiais, quer a dimensão colheram parecer favorável do
IGESPAR.

A senhora Vereadora Engenheira Paula Teles disse que o senhor Presidente da
Câmara Municipal já havia dito tudo relativamente ao quiosque que estava a ser
construído no Largo Padre Américo.
Explicou que, segundo o que ouviu nas reuniões que antecederam a execução do
projeto, a razão da dimensão do quiosque tinha corno objetivo permitir a passagem
da imagem da Igreja através dele.
Relativamente aos materiais usados na sua construção, disse que estava em causa
uma peça arquitectónica e que, com o ternpo, as pessoas aprenderiam a gostar
dela, tal como aprenderiam a apreciar as restantes obras que estavam a decorrer na
cidade.
Referiu-se à cerimónia de entrega dos prémios EMYA, que decorreu no Museu
Municipal de Penafiel, para dar os parabéns à Câmara Municipal e à senhora
Vereadora Dra. Susana Oliveira pelo sucesso do evento, que considerou ser muito
importante para a cidade, para o município e para o pais. Acrescentou que a
referida cerimónia acolheu personalidades de vários países e proporcionou um
encontro de intervenções muito relevantes do ponto de vista cultural e patrimonial.
Finalizou, dizendo, que foi com muita pena que não pode estar presente, por
motivos de doença, mas que acompanhou

o evento na medida das

suas

possibilidades.

O senhor Vereador Engenheiro Fernando Moreira disse que já tinha ouvido
vários elogios ao evento e que tinha pena de não ter podido estar presente.
Disse que fazia suas as palavras da senhora Vereadora Engenheira Paula Teles.
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O senhor Vereador Dr. Sousa Pinto disse que não lhe tinha sido possível estar
presente no evento, mas sabia que o mesrno tinha corrido muito bem.
Manifestou a sua satisfação com o sucesso da iniciativa e deu os parabéns ao
senhor Presidente da Câmara Municipal e à Câmara Municipal.
0 senhor Presidente da Câmara Municipal disse que a cerimónia de entrega dos
prémios EMYA tinha sido um grande desafio para o município de Penafiel e que o
mesmo evento já havia ocorrido em cidades europeias de referência.
Sublinhou o bom trabalho feito pela equipa do Museu Municipal e por outros
colaboradores da Câmara Municipal e o facto de se tratar de um grupo pequeno de
trabalhadores, comparativamente a outros Museus onde decorreram eventos do
EMYA.
Transmitiu que já teve oportunidade de congratular as pessoas diretamente
envolvidas na organização da cerimónia.
Acrescentou que o retorno foi muito positivo e que já havia recebido elogios à
organização do evento, tendo sentido manifestações de satisfação por parte dos
participantes relativamente à organização de evento e do território.
Informou que a cerimonia acolheu a participação de 46 museus de 24 países, entre
os quais se encontravam designadamente, a Rússia, Turquia, Portugal, Espanha e
Reino Unido.
Entregou ao senhor Vereador Dr. Sousa Pinto cópia da ata da assembleia de
credores, do processo de insolvência da Bracalandia, documento solicitado pelo
referido vereador em reuniões anteriores.
II - ASSUNTOS INCLUÍDOS NA ORDEM DO DIA
1 - COMPETÊNCIA PRÓPRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
1.1 - ASSUNTOS PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
Deliberação n.° 1389 de 24/05/2012
Assunto: Leitura e aprovação das intervenções dos membros da Câmara Municipal
transcritas na ata da reunião ordinária, realizada no dia 10 de maio de 2012 DAAOA.
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Votação: As intervenções dos membros da Câmara Municipal, no período antes da
ordem do dia e antes das deliberações indicadas na ordem do dia, depois de lidas,
foram aprovadas, por unanimidade.

Deliberação n.° 1390 de 24/05/2012

Assunto: Alteração da data e hora da primeira reunião do mês de junho de 2012-

GAP
Proposta: Subscrita pelo senhor Presidente da Câmara Municipal, de 2012-05-21
(anexo I), documento que se dá por inteiramente reproduzido e que passa a fazer
parte integrante desta ata.

Votação: Aprovado, por unanimidade, a alteração da data da primeira reunião do
mês de junho de 2012, marcada de acordo com o regimento para o dia 07 de junho
de 2012, para o dia 08 de junho de 2012 às 16hOO.

Deliberação n.° 1391 de 24/05/2012

Assunto: Receção provisória e substituição da caução - Processo de Loteamento n.°
16/90 e 16-1/LI/90-DGU.
Requerente: Luís dos Santos Pinto e Cândida Ribeiro Torres.

Proposta: Subscrita pelo senhor Vereador Adolfo Amílcar, de 2012-04-23 (anexo
II), documento que se dá por inteiramente reproduzido e que passa a fazer parte
integrante desta ata.

Documentos que acompanharam a proposta: Auto de vistoria Receção provisória,
de 29 de março de 2012, do loteamento n.° 16/90 e 16-1/LI/90 e ofício do
Departamento de Gestão Urbanística, de 2012-04-10 (anexo II), documentos que se
dão por inteiramente reproduzidos e que passam a fazer parte integrante desta ata.

Votação: Aprovado, por unanimidade, aprovar a receção provisória referente à obra
objeto do processo de loteamento n.° 16/90 e 16-1/LI/90, bem como autorizar a
substituição da caução, de acordo com Auto de Vistoria e Receção Provisória.
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Deliberação n.° 1392 de 24/05/2012
Assunto: Atribuição de lugares de estacionamento para os utilizadores da Farmácia
Regina - Farmacêutica Dr. a Maria Regina Teixeira Maia Silveira, sita na Rua da
Saudade n.° 114, Freguesia de Penafiel - UMOT/GM171.12.
Requerente: Maria Regina Teixeira Maia Silvério,
Proposta: Subscrita pela senhora Vereadora Eng. Paula Teles, de 2012-05-10
(anexo III), documento que se dá por inteiramente reproduzido e que passa a fazer
parte integrante desta ata.
Documentos

que acompanharam a proposta: Informação da Unidade de

Mobilidade e Ordenamento do Território - Gabinete de Mobilidade, ofício da Junta
de Freguesia de Penafiel, de 2012-04-26, informação da Unidade de Mobilidade e
Ordenamento do Território - Gabinete de Mobilidade, de 2012-03-19, requerimento,
de 2011-12-30, alvará n° 5454 da Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos
de Saúde I.P., ofício n° 000100 do Município de Penafiel, de 2012-01-13,
informação da Unidade de Mobilidade e Ordenamento do Território - Gabinete de
Mobilidade, de 2012-01-19, informação técnica dão Departamento de Gestão
Urbanística referente ao processo n.° 769/95, de 2012-01-30, informação da
Unidade de Mobilidade e Ordenamento do Território - Gabinete de Mobilidade, de
2012-02-13, informação técnica dão Departamento de Gestão Urbanística referente
ao processo n.° 769/95, de 2011-02-21 e ofício n° 001572 do Município de Penafiel
- UMOT, de 2012-04-03 (anexo III), documentos que se dão por inteiramente
reproduzidos e que passam a fazer parte integrante desta ata.
O senhor Vereador Dr. Sousa Pinto questionou se a situação em apreço não
estaria abrangida pelo regulamento municipal e se seria possível ceder um espaço
do domínio público a uma farmácia.
Votação: Aprovado, por unanimidade, retirar o ponto da discussão e votação por
proposta da senhora Vereadora Engenheira Paula Teles.
Deliberação n.° 1393 de 24/05/2012
Assunto: Férias Educativas 2012 - Normas Gerais de Funcionamento - Educação
Juventude e Tempos Livres.
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Proposta: Subscrita pelo senhor Vereador Dr. Antonino de Sousa, de 2012-05-16
(anexo IV), documento que se dá por inteiramente reproduzido e que passa a fazer
parte integrante desta ata.

Documentos que acompanharam a proposta: Informação da Educação Juventude
e Tempos livres, de 2012-05-16 e Férias Educativas

- Normas Gerais de

Funcionamento (anexo IV), documentos que se dão por inteiramente reproduzidos
e que passam a fazer parte integrante desta ata.
Votação: Aprovado, por unanimidade.
Deliberação n.° 1394 de 24/05/2012
Assunto: Atribuição de Novas Bolsas de Estudo 2011/2012 - Educação Juventude
e Tempos Livres.
Proposta: Subscrita pelo Senhor Vereador Dr. Antonino de Sousa, de 2012-05-15
(anexo V), documento que se dá por inteiramente reproduzido e que passa a fazer
parte integrante desta ata.
Documentos que acompanharam a proposta: Informação

do Gabinete de

Educação Juventude e Tempos Livres, de 2012-05-14, lista de classificação final
dos candidatos para atribuição de bolsas de estudo (anexo V), e informação do
Departamento Financeiro, de 2012-05-22, referente ao cabimento n.° 1469 (em
arquivo), documentos que se dão por inteiramente reproduzidos e que passam a
fazer parte integrante desta ata.
Votação: Aprovado, por unanimidade, a atribuição de novas bolsas de estudo aos
alunos, Rita Margarida da Silva Ferreira, Daniela Salomé de Almeida Amaral
Marafão, Marcos Daniel Ferreira Coelho e Telma Luisa Moreira Sousa.
Deliberação n.° 1395 de 24/05/2012
Assunto: Comparticipação pela ADSE - Situação clínica particularmente grave,
atestada por relatório médico circunstanciado, que comprova a necessidade de
ultrapassar o n.° de tratamentos referidos na Tabela de Medicina Física e de
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Reabilitação - autorização, nos termos o n.° 8 da Tabela de MRF, Despacho n.°
8738/2004, publicado no DR 2a Série, n.° 103, de 2004-05-03 - RH.

Requerente: Sandra Raquel Silva Carvalho.
Proposta: Subscrita pela senhora Vereadora Dr.a Susana Oliveira, de 2012-05-11
(anexo VI), documento que se dá por inteiramente reproduzido e que passa a fazer
parte integrante desta ata.
Documentos que acompanharam a proposta: Informação da Divisão de Recursos
Humanos, de 2012-05-11, requerimento de Sandra Raquel Silva Carvalho e duas
declarações médicas, ambas de 2012-01-02 (anexo VI), documentos que se dão por
inteiramente reproduzidos e que passam a fazer parte integrante desta ata.

Votação: Aprovado, por unanimidade, autorizar a renovação da comparticipação de
um maior número de tratamentos a Barbara Carvalho de Oliveira, nos termos do
n.° 8 da Tabela de MRF, Despacho n.° 8738/2004, publicado no DR 2a Série, n.°
103, de 2004-05-03.
Deliberação n.° 1396 de 24/05/2012
Assunto: Minuta do protocolo dos Cursos de Educação e Formação a celebrar entre
o Município de Penafíel e o Agrupamento de Escolas de Penaíiel Sudeste - RH
Proposta: Subscrita pela senhora Vereadora Dra. Susana Oliveira, de 2012-05-16,
(anexo VII) documento que se dá por inteiramente reproduzido e que passa a fazer
parte integrante desta ata.
Documentos que acompanharam a proposta: minuta do protocolo mencionado
em assunto (anexo VII), documento que se dá por inteiramente reproduzido e que
passa a fazer parte integrante desta ata.
i
Votação: Aprovado, por unanimidade.
Deliberação n.° 1397 de 24/05/2012
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Assunto: Alteração provisória do valor da renda apoiada - avaliação da situação
sócio - económica do inquilino municipal, na

sequência

do requerimento

R/111/2012/UASS de 10 de maio - Proc. 44-24-FC - GHS
Proposta: Subscrita pelo senhor Vereador Dr. Antonino de Sousa, de 2012-05-14,
(anexo VIII), documento que se dá por inteiramente reproduzido e que passa a
fazer parte integrante desta ata.
Documentos que acompanharam a proposta: Informação do Gabinete de
Habitação Social, de 2012-05-11 (anexo VIII) e requerimento da habitação social de
gestão municipal e/ou do setor público, de 2012-05-10, referente ao Proc. 44-24-FC
(em arquivo), documentos que se dão por inteiramente reproduzidos e que passam
a fazer parte integrante desta ata.
Votação: Aprovado, por unanimidade, de acordo e com fundamento na informação
acima mencionada, uma renda apoiada no valor de 19,57€ (dezanove euros e
cinquenta e sete cêntimos), até nova inserção profissional.
Deliberação n.° 1398 de 24/05/2012
Assunto: Alteração provisória do valor da renda apoiada - avaliação da situação
sócio - económica

do inquilina municipal, na

sequência do

requerimento

R/113/2012/UASS de 10 de maio - Proc. 146-24-FC - GHS
Proposta: Subscrita pelo senhor Vereador Dr. Antonino de Sousa, de 2012-05-14,
(anexo IX), documento que se dá por inteiramente reproduzido e que passa a fazer
parte integrante desta ata.
Documentos que acompanharam a proposta: Informação

do Gabinete de

Habitação Social, de 2012-05-11 (anexo IX) e requerimento da habitação social de
gestão municipal e/ou do setor público, de 2012-05-10, referente ao Proc. 146-24FC (em arquivo), documentos que se dão por inteiramente reproduzidos e que
passam a fazer parte integrante desta ata.
Votação: Aprovado, por unanimidade, de acordo e com fundamento na informação
acima mencionada, um apoio no valor de 50% à renda apoiada mensal, o que perfaz
1134

um valor mensal de 25,52€ (vinte e cinco euros e cinquenta e cinco cêntimos).

ATA N.° 11/12
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENAFIEL
DE 24 DE MAIO DE 2012

Deliberação n.° 1399 de 24/05/2012
Assunto: Alteração provisória do valor da renda apoiada - avaliação da situação
sócio - económica do inquilina municipal, na

sequência do requerimento

R/112/2012/UASS de 10 de maio - Proc. 132-24-FC - GHS
Proposta: Subscrita pelo senhor Vereador Dr. Antonino de Sousa, de 2012-05-14,
(anexo X), documento que se dá por inteiramente reproduzido e que passa a fazer
parte integrante desta ata.

Documentos

que acompanharam a proposta: Informação do Gabinete de

Habitação Social, de 2012-05-11 (anexo X) e requerimento da habitação social de
gestão municipal e/ou do setor público, de 2012-05-10, referente ao Proc. 132-24FC (em arquivo), documentos que se dão por inteiramente reproduzidos e que
passam a fazer parte integrante desta ata.
Votação: Aprovado, por unanimidade, de acordo e com fundamento na informação
acima mencionada, uma renda apoiada no valor de 40,94€ (quarenta euros e
noventa e quatro cêntimos), até nova situação sócio-económica.
Deliberação n.° 1400 de 24/05/2012
Assunto: Colocação de sinalização de paragem e estacionamento proibidos (C16)
com painel adicional (Modelo 10a), no Largo Conde Torres Novas, Freguesia de
Penafiel - UMOT/GM189.12.
Requerente: Guarda Nacional Republicana.
Proposta: Subscrita pela senhora Vereadora Eng. Paula Teles, de 2012-05-18
(anexo XI), documento que se dá por inteiramente reproduzido e que passa a fazer
parte integrante desta ata.
Documentos

que acompanharam a proposta: Informação

da Unidade de

Mobilidade e Ordenamento do Território - Gabinete de Mobilidade, de 2012-05-16
(anexo XI), documento que se dá por inteiramente reproduzido e que passa a fazer
parte integrante desta ata.
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Votação: Aprovado, por unanimidade, de acordo e com fundamento na informação
da UMOT, nos termos do artigo 64.°, n.°l alínea u) da Lei 169/99, de 18 de
setembro, corn alterações que lhe foram introduzidas pela Lei n.° 5-A/2002, de 11
de janeiro.
Deliberação n.° 1401 de 24/05/2012
Assunto: Pagamento à AMBISOUSA - Empresa Intermunicipal de Tratamento e
Gestão de Resíduos Sólidos, EIM, para realização de despesa respeitante

à

manutenção do aterro sanitário - mês de abril de 2012, no valor de €41.665,32 DF.
Requerente: AMBISOUSA - Empresa Intermunicipal de Tratamento e Gestão de
Resíduos Sólidos, EIM.

Proposta: Subscrita pelo senhor Presidente da Câmara Municipal, de 2012-05-21
(anexo XII), documento que se dá por inteiramente reproduzido e
que passa a fazer parte integrante desta ata.
Documentos que acompanharam a proposta: Informação do Departamento
Financeiro, de 2012-05-21, referente ao cabimento n.° 691 e fatura n° 20120121 da
AMBISOUSA - Empresa Intermunicipal de Tratamento e Gestão de Resíduos
Sólidos, EIM, de 2012-04-30 (anexo XII), documentos que se dão por inteiramente
reproduzidos e que passam a fazer parte integrante desta ata.
O senhor Vereador Engenheiro Fernando Moreira perguntou como é que estava o
procedimento relativo ao encerramento do aterro de Rio Mau e a criação de um
novo aterro.
O senhor Presidente da Câmara Municipal disse que o assunto tinha sido objeto
de debate na Associação de Municípios do Vale do Sousa e que o que estava em
discussão era saber se valia a pena explorar toda a capacidade do aterro
atualmente existente ou investir numa nova infra-estrutura. Transmitiu que a
Associação de Municípios do Vale do Sousa já havia decidido a construção de novos
aterros nos municípios de Paredes e Lousada, mas a criação destes equipamentos
implicaria um esforço financeiro brutal com a sua construção e aquisição de
terrenos, sem apoios de fundos comunitários.
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O senhor Vereador Engenheiro Fernando Moreira perguntou se a AMBISOUSA
tinha ideia da duração do aterro localizado em Rio Mau, após a execução dos
trabalhos com vista ao aumento da capacidade do aterro.
O senhor Presidente da Câmara Municipal disse que, com a realização de
algumas obras que permitam prolongar a longevidade do aterro seria possível
utilizá-lo até 2016, numa primeira fase, e eventualmente mesmo até 2020..
Votação: Aprovado, por unanimidade.
Deliberação n.° 1402 de 24/05/2012
Assunto: 15.a Alteração ao Orçamento da Despesa- 2012 - DF.
Proposta: Subscrita pelo senhor Presidente da Câmara Municipal, de 2012-05-22
(anexo XIII), documento que se da por inteiramente reproduzido e que passa a
fazer parte integrante desta ata.
Documentos

que acompanharam a proposta: Informação do Departamento

Financeiro, de 2012-05-21 (anexo XIII), documento que se dá por inteiramente
reproduzido e que passa a fazer parte integrante desta ata.
Votação: Aprovada, por maioria, com abstenção dos senhores Vereadores do
Partido Socialista Dr. Sousa Pinto e Engenheiro Fernando Moreira, a 15.a Alteração
ao Orçamento da Despesa no valor de 70.000,00€ para o corrente ano de 2012.

Deliberação n.° 1403 de 24/05/2012
Assunto: 16.a Alteração ao Plano de Investimentos - 2012 - DF.
Proposta: Subscrita pelo senhor Presidente da Câmara Municipal de 2012-05-22
(anexo XIII), documento que se dá por inteiramente reproduzido e que passa a
fazer parte integrante desta ata.
Documentos que acompanharam a proposta: Informação do Departamento
Financeiro, de 2012-05-21 (anexo XIII), documento que se dá por inteiramente
reproduzido e que passa a fazer parte integrante desta ata.
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Votação: Aprovada, por maioria, com abstenção dos senhores Vereadores do
Partido Socialista Dr. Sousa Pinto e Engenheiro Fernando Moreira, a 16.a Alteração
ao Plano de Investimentos, no valor de 31.700,006, para o corrente ano de 2012.
Deliberação n.° 1404 de 24/05/2012
Assunto: Informação e Ata de Hasta Pública realizada a 2012-05-16 de venda de
prédio rústico, sito no lugar da Boavista, freguesia de Novelas, concelho de Penafiel
-DF
Proposta: Subscrita pelo senhor Presidente da Câmara Municipal, de 2012-05-17
(anexo XIV), documento que se dá por inteiramente reproduzido e que passa a
fazer parte integrante desta ata.
Documentos que acompanharam a proposta: informação do Departamento
financeiro de 2012-05-16 e ata da hasta pública realizada em 2012-05-16 (anexo
XIV), documentos que se dão por inteiramente reproduzido e que passam a fazer
parte integrante desta ata.
Votação: Aprovada, por unanimidade, concordar com o teor da ata mencionada em
assunto e, de acordo e com fundamento na mesma, decidir adjudicar a aquisição do
prédio rústico objeto da hasta pública à EVAC - Equipamentos de Ventilação e Ar
Condicionado, SÁ, pelo valor de €40.000,00.
Deliberação n.° 1405 de 24/05/2012
Assunto: Proposta de alteração do artigo 9.° do Regulamento do Prémio de
Jornalismo "Escritaria em Penafiel" - GAP.
Proposta: Subscrita pelo senhor Presidente da Câmara Municipal, de 2012-05-15
(anexo XV), documento que se dá por inteiramente reproduzido e que passa a fazer
parte integrante desta ata.
Documentos que acompanharam a proposta: informação do Chefe de Apoio
Pessoal do Presidente da Câmara Municipal, Dr. Nuno Cobanco, de 2012-05-10,
informação Jurista da Dra. Adriana Pais, de 2012-05-14, regulamento do Prémio de
Jornalismo "Escritaria em Penafiel" e proposta da alteração do regulamento do
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Prémio de Jornalismo "Escritaria em Penaíiel" {anexo XV), documentos que se dão
por inteiramente reproduzido e que passam a fazer parte integrante desta ata.
O senhor Vereador Engenheiro Fernando Moreira disse que compreendia que a
ESCRITARIA tinha trazido benefícios para Penafiel, mas vivia-se um período em que
era necessário poupar e, na sua opinião, por esse motivo, seria a altura ideal para
que o município começasse a pensar em transformar esse evento anual numa
iniciativa bienal.
O senhor Presidente da Câmara Municipal disse que teria que ser o próximo
executivo a tomar essa decisão porque a ESCRITARIA estava a ser apoiada no
âmbito da Regeneração Urbana e o município teria que cumprir os compromissos
assumidos nesse contexto até ao final, incluindo a parte imaterial.
Manifestou o seu desejo que eventos com as caraterísticas da ESCRITARIA, que
destacavam o município de Penaíiel

no campo cultural

a nível nacional,

continuassem nos executivos municipais que se seguem.
Votação: Aprovada, por unanimidade.
Deliberação n.° 1406 de 24/05/2012

Assunto: Protocolo a celebrar entre Emília da Conceição Ferreira de Sousa Lopes e
marido António Augusto da Silva Pinto e o Município de Penafiel, representado pelo
Dr. Alberto Fernando da Silva Santos, na qualidade de Presidente da Câmara
Municipal - DENP.
Proposta: Subscrita pelo senhor Presidente da Câmara Municipal, de 2012-05-22
(anexo XVI) documento que se dá por inteiramente reproduzido e que passa a fazer
parte integrante desta ata.
Documentos que acompanharam a proposta: Minuta do protocolo mencionado
em assunto e planta Cadastral à escala 1/500 (anexo XVI) documentos que se dão
por inteiramente reproduzidos e que passam a fazer parte integrante desta ata.
Votação: Aprovado, por unanimidade, a minuta do protocolo mencionado em
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assunto e conferir poderes ao senhor Presidente da Câmara Municipal para a
outorga da escritura que, com os mesmos termos, vier a ser celebrada.

Deliberação n.° 1407 de 24/05/2012

Assunto: Protocolo a celebrar entre Carlos Ferreira da Rocha, representado por
Casimiro Manuel Ferreira da Rocha e o Município de Penafiel, representado pelo Dr.
Alberto Fernando da Silva Santos, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal
- DENP.

Proposta: Subscrita pelo senhor Presidente da Câmara Municipal, de 2012-05-22
(anexo XVII) documento que se dá por inteiramente reproduzido e que passa a
fazer parte integrante desta ata.
Documentas que acompanharam a proposta: Minuta do protocolo mencionado
em assunto e planta cadastral à escala 1/500 (anexo XVII), documentos que se
dão por inteiramente reproduzidos e que passam a fazer parte integrante desta ata.
O senhor Vereador Engenheiro Fernando Moreira disse que já não era a primeira
vez que aparecia na Câmara Municipal uma situação semelhante. Disse que já
tinha atingido a saturação, não por a intervenção em causa não ser necessária, mas
porque a Câmara Municipal estava a votar um acordo desconhecendo qual a
despesa municipal que estava em causa. Disse que iria votar contra se fosse
tomada alguma decisão sobre o assunto.
O senhor Presidente da Câmara Municipal disse que a obra não era urgente e que
tinha sido o Presidente da Junta de Freguesia que tinha solicitado a resolução da
situação.
Votação: Aprovado, por unanimidade, pedir:
1) Uma estimativa orçamental ao DOSM, no que toca à contrapartida do município
nos termos do protocolo proposto para a discussão;
2) O respetivo cabimento orçamental ao Departamento Financeiro.
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Deliberação n.° 1408 de 24/05/2012
Assunto: Protocolo a celebrar entre Maria Augusta de Sotto Mayor e Meneses de
Oliveira, por si e em nome de Ana Maria Meneses Fernandes de Oliveira, Isabel
Maria Meneses Fernandes de Oliveira, Virgínia Antónia Teixeira Loureiro, por si e
na qualidade de representante de Joaquim Alberto Meneses Fernandes de Oliveira,
Inácio José Meneses Fernandes de Oliveira, Cristina Paula Meneses Fernandes de
Oliveira casada na comunhão de adquiridos com José de Oliveira Cardoso e o
Município de Penaíiel, representado pelo Dr. Alberto Fernando da Silva Santos, na
qualidade de Presidente da Câmara Municipal - DENP.
Proposta: Subscrita pelo senhor Presidente da Câmara Municipal, de 2012-05-22
(anexo XVIII) documento que se dá por inteiramente reproduzido e que passa a
fazer parte integrante desta ata.
Documentos que acompanharam a proposta: Minuta do protocolo mencionado
em assunto e planta Cadastral à escala 1/1000 (anexo XVIII), informação do
departamento

financeiro,

referente

ao

cabimento n.°

1525 (em arquivo),

documentos que se dão por inteiramente reproduzidos e que passam a fazer parte
integrante desta ata.
O senhor Vereador Dr. Sousa Pinto perguntou se o terreno objeto do protocolo em
discussão se situava na zona industrial de Recesinhos.
O senhor Presidente da Câmara Municipal respondeu afirmativamente.
O senhor Vereador Dr. Sousa Pinto perguntou como é que estava a decorrer o
processo se tinham havido muitas aquisições.
O senhor Presidente da Câmara Municipal disse que estava a decorrer a 1° fase.
Votação: Aprovado, por unanimidade, a minuta do protocolo mencionado em
assunto e conferir poderes ao senhor Presidente da Câmara Municipal para a
outorga da escritura que, com os mesmos termos, vier a ser celebrada.
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Deliberação n.° 1409 de 24/05/2012
Assunto: Terceiro protocolo de colaboração entre o Município de Penaíiel e o
Governo Regional de Príncipe - Estágio na área da topografia - GAP
Proposta: Subscrita pela senhora Vereadora Dra. Susana Oliveira, de 2012-05-22
(anexo XIX), documento que se dá por inteiramente reproduzido e que passa a
fazer parte integrante desta ata.
Documentos que acompanharam a proposta: Minuta do contrato administrativo
acima mencionado (anexo XIX), documento que se dá por inteiramente reproduzido
e que passa a fazer paite integrante desta ata.
Votação: Aprovado, por unanimidade, retirar o ponto da discussão e votação por
proposta da senhora Vereadora Dra. Susana Oliveira.
Deliberação n.° 1410 de 24/05/2012
Assunto: Quarto protocolo de colaboração entre o Município de Penaíiel e o
Governo Regional de Príncipe - Estágio na área do desenho urbano- GAP
Proposta: Subscrita pela senhora Vereadora Dra. Susana Oliveira, de 2012-05-22
(anexo XX), documento que se dá por inteiramente reproduzido e que passa a fazer
parte integrante desta ata.
Documentos que acompanharam a proposta: Minuta do contrato administrativo
acima mencionado (anexo XX), documento que se dá por inteiramente reproduzido
e que passa a fazer parte integrante desta ata.
Votação: Aprovado, por unanimidade, retirar o ponto da discussão e votação por
proposta da senhora Vereadora Dra. Susana Oliveira.
Deliberação n.° 1411 de 24/05/2012
Assunto: Quinto protocolo de colaboração entre o Município de Penafiel e o
Governo Regional de Príncipe - Estágio na área da assessoria de gabinete,
assessoria de comunicação, protocolo e organização de eventos - GAP
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Proposta: Subscrita pela senhora Vereadora Dra. Susana Oliveira, de 2012-05-22
(anexo XXI), documento que se dá por inteiramente reproduzido e que passa a
fazer parte integrante desta ata.
Documentos que acompanharam a proposta: Minuta do contrato administrativo
acima mencionado (anexo XXI), documento que se dá por inteiramente reproduzido
e que passa a fazer parte integrante desta ata.
Votação: Aprovado, por unanimidade, retirar o ponto da discussão e votação por
proposta da senhora Vereadora Dra. Susana Oliveira.
Deliberação n.° 1412 de 24/05/2012
Assunto: Aprovação da despesa a realizar ao abrigo da cláusula 3.a n.° 2 dos
protocolos de colaboração entre o Município de Penafiel e o Governo Regional de
Príncipe - Estágios (Segundo protocolo de colaboração - área de agronomia;
Terceiro protocolo de colaboração - área da topografia; Quarto protocolo de
colaboração - área do desenho urbano; e Quinto protocolo de colaboração área da
assessoria de gabinete, assessoria de comunicação, protocolo e organização de
eventos) - GAP;
Proposta: Subscrita pela senhora Vereadora Dra. Susana Oliveira, de 2012-05-22
(anexo XXII), documento que se dá por inteiramente reproduzido e que passa a
fazer parte integrante desta ata.
Documentos que acompanharam a proposta: informação do gabinete da cultura,
de 2012-05-22 (anexo XXII), documentos que se dão por inteiramente reproduzidos
e que passam a fazer parte integrante desta ata.
Votação: Aprovado, por unanimidade, por proposta da senhora Vereadora Dra.
Susana Oliveira:
1 - Retirar o ponto da discussão e votação;
2 - Suspender a eficácia da deliberação n.° 1320 de 05/04/2012, nos termos do
art.129.0 ai. b) do CPA, até que seja aprovada a proposta de aprovação de despesa
mencionada em assunto.
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Deliberação n.° 1413 de 24/05/2012

Assunto: Pedido de alteração ao projeto de sinalização vertical do código da estrada
- Zona transito partilhado, Freguesia Penafiel - UMOT/GM197.12.

Requerente: Guarda Nacional Republicana

Proposta: Subscrita pela senhora Vereadora Eng. Paula Teles, de 2012-05-20
(anexo XXIII), documento que se dá por inteiramente reproduzido e que passa a
fazer parte integrante desta ata.

Documentos que acompanharam a proposta: Informação

da Unidade de

Mobilidade e Ordenamento do Território - Gabinete de Mobilidade, de 2012-05-21
(anexo XXIII) e planta à escala 1/1500, documentos que se dão por inteiramente
reproduzidos e que passam a fazer parte integrante desta ata.

O senhor Vereador Dr. Sousa Pinto perguntou se a GNR tinha poderes para
rebocar viaturas mal estacionadas, ou se os seus poderes se limitavam ao reboque
de veículos que impediam a circulação.

A senhora Vereadora Engenheira Paula Teles disse que a GNR tinha poderes para
ambas as situações descritas pelo senhor Vereador Dr. Sousa Pinto.
Referiu ainda que, após a intervenção do senhor Vereador Engenheiro Fernando
Moreira na última reunião de Câmara Municipal, quando referiu ao excesso de
sinais aquando da criação do regulamento de circulação e estacionamento
condicionado na Praça Municipal, Rua Dr. Joaquim Cotta, Rua da Misericórdia,
Rua do Paço, largo da ajuda e Rua Alfredo Pereira, decorreu uma reunião com a
GNR para abordar o mesmo assunto e a conclusão resultante dessa reunião foi a
necessidade de apresentação da proposta em apreço que implicava a existência de
mais sinais, para além dos aprovados na última reunião de Câmara Municipal.
Disse que se o senhor Vereador Engenheiro Fernando Moreira quisesse estar
presente numa reunião com a GNR, sobre a sinalética na zona regulada pelo
regulamento aprovado na última reunião, também iria concluir que os sinais seriam
os já aprovados, acrescidos das placas de advertência de reboque.

Votação: Aprovado, por unanimidade, de acordo e com fundamento na informação
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Deliberação n.° 1414 de 24/05/2012
Assunto: Minuta do contrato Administrativo a celebrar entre a Freguesia de Fonte
Arcada e a Associação de Amigos da Cultura de Fonte Arcada - ACFA- GAP
Proposta: Subscrita pelo senhor Presidente da Câmara Municipal, de 2012-05-22
(anexo XXIV), documento que se dá por inteiramente reproduzido e que passa a
fazer parte integrante desta ata.
Documentos que acompanharam a proposta: Minuta do contrato administrativo
acima mencionado (anexo XXIV), documento

que se dá por

inteiramente

reproduzido e que passa a fazer parte integrante desta ata.
Votação: Aprovado, por unanimidade.
Deliberação n.° 1415 de 24/05/2012
Assunto: Minuta de protocolo a celebrar entre a Câmara Municipal de Penaíiel e a
Playlife Wellness Club - DESPORTO
Proposta: Subscrita pelo senhor Vereador Dr. Antonino de Sousa, de 2012-05-21
(anexo XXV), documento que se dá por inteiramente reproduzido e que passa a
fazer parte integrante desta ata.
Documentos

que acompanharam a proposta: Minuta do protocolo acima

mencionado (anexo XXV), documento que se dá por inteiramente reproduzido e que
passa a fazer parte integrante desta ata.
Votação: Aprovado, por unanimidade.
Deliberação n.° 1416 de 24/05/2012
Assunto: Minuta de protocolo a celebrar entre a Câmara Municipal de Penafiel e as
Corporações de Bombeiros de Entre-o s-Rio s, de Paço de Sousa e de Penaíiel para
vigilância florestal - PROTECÇÃO CIVIL.
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Proposta: Subscrita pelo senhor Vereador Dr. Antonino de Sousa, de 2012-05-22
(anexo XXVI), documento que se dá por inteiramente reproduzido e que passa a
fazer parte integrante desta ata.

Documentos

que acompanharam a proposta: Minuta do protocolo acima

mencionado (anexo XXVI) e informação do departamento financeiro, referente ao
cabimento n.° 1600, documento que se dá por inteiramente reproduzido e que passa
a fazer parte integrante desta ata.
Votação: Aprovado, por unanimidade.
Deliberação n.° 1417 de 24/05/2012
Assunto: Alteração ao plano de pormenor da zona envolvente à Vila Gualdina - Lote
42 - UMOT/GOT123.12
Proposta: Subscrita pela senhora Vereadora Eng. Paula Teles, de 2012-05-22
(anexo XXVII), documento que se dá por inteiramente reproduzido e que passa a
fazer parte integrante desta ata.
Documentos

que acompanharam

a proposta: Informação da Unidade de

Mobilidade e Ordenamento do Território - Gabinete de Ordenamento Territorial, de
2012-05-21 (anexo XXVII), retificação de escrituras - proc° 490/89, de 2012-0417, alteração ao plano pormenor da zona envolvente à Vila Gualdina - Lote 42Memória descritiva e justificativa e peças desenhadas (em arquivo) documentos
que se dão por inteiramente reproduzidos e que passam a fazer parte integrante
desta ata.
O senhor Presidente da Câmara Municipal disse que tinha sido solicitado um
parecer à DGOTDU para se saber se o plano de pormenor estava em vigor e a
resposta foi que não sabiam.
Disse que o plano em apreço tinha sido objeto de um processo muito longo e que
apesar de aprovado, nunca tinha sido sujeito a publicação.
Transmitiu que a CCDRN entendeu que o plano, pelo motivo exposto, não estaria
em vigor.
Concluiu, dizendo, que, por prudência, seria melhor "pecar por excesso" e proceder
como se o plano de pormenor em apreço estivesse ern vigor.
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O senhor Vereador Engenheiro Fernando Moreira perguntou porque motivo
apareciam acessos às traseiras de determinadas propriedades. Disse que isso só
fazia sentido se fosse assumido que esses acessos se destinariam a garagens dos
moradores da Vila Gualdina.

O senhor Presidente da Câmara Municipal disse que estavam em causa situações
muito antigas e a decisão de alteração do plano que viesse a ser tomada teria como
finalidade resolver os problemas existentes.

O senhor Vereador Dr. Sousa Pinto perguntou se a situação em apreço estava
prevista como área de construção.

O senhor Presidente da Câmara Municipal disse que a alteração proposta estava
de acordo com o PDM.

Votação: A Câmara Municipal delibera, por unanimidade:
l ~ Aprovar a alteração ao plano de pormenor, da zona envolvente à Vila
Gualdina, de acordo e com fundamento na informação do Unidade de
Mobilidade e Ordenamento do Território - Gabinete de Ordenamento
Territorial, de 2012-05-21;
2- Que a presente decisão seja publicada em Diário da República e divulgada
na comunicação social através de aviso;
3- A fixação do prazo de 15 dias, para formulação de sugestões e apresentação
de informações pelos interessados.

1 . 2 . - ASSUNTOS PARA RATIFICAÇÃO

Deliberação n.° 1418 de 24/05/2012

Assunto: Proposta de ratificação do protocolo de Cooperação entre o Município de
Penafiel e CESPU- Cooperativa de Ensino Superior Politécnico e Universitário CULTURA

Proposta: Subscrita pelo senhor Presidente da Câmara Municipal, de 2012-03-22,
(anexo XXVIII) documento que se dá por inteiramente reproduzido e que passa a
fazer parte integrante desta ata.
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Documentos que acompanharam a proposta: Cópia do protocolo (anexo XXVIII),
documento que se dá por inteiramente reproduzido e que passa a fazer parte
integrante desta ata.
Votação: Aprovado, por unanimidade, ratificar o protocolo mencionado em assunto.
2- APROVAÇÃO EM MINUTA DO TEXTO DAS DELIBERAÇÕES
Deliberação n.° 1419 de 24/05/2012
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar em minuta o texto de
todas as deliberações tomadas na presente reunião, nos termos do disposto no n.°
3, do artigo 92.°, da Lei n.° 169/99, de 18 de setembro, alterada pela Lei n.° 5A/2002, de 11 de janeiro.
3- ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO
Assunto: Atos praticados no uso de poderes delegados (informação com a
identificação das decisões proferidas pelo Vereador Sr. Adolfo Amílcar, com
competências delegadas e subdelegadas por despacho do senhor Presidente da
Câmara, referentes ao período de tempo decorrido entre os dias 30 de abril a 10 de
maio de 2012) (em arquivo) - DGU
A Câmara Municipal, tornou conhecimento, nos termos e para os efeitos do disposto
no artigo 65.°, n.° 3, da Lei n.° 169/99, de 18 de setembro, alterada pela Lei n.° 5A/2002, de 11 de janeiro.
Assunto: Ofício do Município de Paredes - Pelouro do Ambiente e Oficinas, de
2012-05-04, ref. 2927, respeitante ao assunto: "Incumprimento do contrato da
SIMDOURO - Carta remetida à ERSAR" (anexo XXIX) - GAP
O senhor Presidente da Câmara Municipal disse que a situação em apreço já
tinha sido ultrapassada e que já tinha sido endereçado um ofício à SIMDOURO a
autorizar as obras.
A Câmara Municipal tomou conhecimento.
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Assunto: Ofício da Empresa Habimarante - Sociedade de Construções, S.A., a
comunicar a celebração de um contrato de factoring com o Banco Comercial
Português., S.A., para as seguintes n.° 2200000056, 2200000058 e 2200000092
do ano de 2011, no montante de €72.326,30 (anexo XXX) - DF.

A Câmara Municipal tomou conhecimento

Assunto: Faturas registadas no valor de 71.051,116 (em arquivo) - DF.

A Câmara Municipal tomou conhecimento.

Assunto: Resumo Diário de Tesouraria n.° 100/2012 (anexo XXXI) - DF.

A Camará Municipal tomou conhecimento.

III - ASSUNTOS NÃO INCLUÍDOS NA ORDEM DO DIA

Deliberação n.° 1420 de 24/05/2012

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do art. 83.°. da Lei
n.°169/99. de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.° 5-A/2002, de 11 de Janeiro,
submeter a deliberação os seguintes assuntos não incluído na ordem do Dia.

Deliberação n.° 1421 de 24/05/2012

Assunto: Voto de agradecimento a todos os colaboradores que trabalharam na
organização da cerimónia de atribuição dos prémios EMYA.

Proposta: Verbal apresentada pelo senhor Presidente da Câmara Municipal, de
2012-05-24.

Votação: Aprovado, por unanimidade, um voto de agradecimento a todos os
colaboradores que trabalharam na organização da cerimónia de atribuição dos
prémios EMYA, pela dedicação e empenho e pelo relevante contributo para a
\o e o bom-nome do município de Penafiel.
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Deliberação n.° 1422 de 24/05/2012
Assunto: Apoio à Associação dos Bombeiros Voluntários de Penafiel, no valor de
€27.500,00 (vinte sete mil e quinhentos euros), à Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de Paço de Sousa, no valor de €22.500,00 (vinte e dois mil e
quinhentos euros) e à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Entre
os Rios, no valor de €22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos euros) - PROTECÇÃO
CIVIL.
Proposta: Subscrita pelo senhor Vereador Dr. Antonino de Sousa, de 2012-05-24
(anexo XXXII) documento que se dá por inteiramente reproduzido e que passa a
fazer parte integrante desta ata.
Documentos que acompanharam a proposta: Informação do Departamento
Financeiro, referente ao cabimento n.° 1501 (anexo XXXII), documentos que se dá
por inteiramente reproduzidos e que passa a fazer parte integrante desta ata.
Votação: Aprovado, unanimidade, nos termos da ai. b) do n.° 4, do artigo 64.° da
Lei 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações que lhe foram introduzidas pela
Lei n.° 5-A/2002, de 11 de Janeiro.
Deliberação n.° 1423 de 24/05/2012
Assunto: Alteração do PDM, abertura do período de participação pública e dispensa
de avaliação ambiental - UMOT/GOT124.12
Proposta: Subscrita pela senhora Vereadora Eng. Paula Teles, de 2012-05-22
(anexo XXXIII), documento que se dá por inteiramente reproduzido e que passa a
fazer parte integrante desta ata.
Documentos que acompanharam a proposta: Informação da Unidade de
Mobilidade e Ordenamento do Território - Gabinete de Ordenamento Territorial, de
2012-05-22, regulamento do PDM com as alterações propostas e fichas técnicas
(anexo XXXIII), documentos que se dão por inteiramente reproduzidos e que
passam a fazer parte integrante desta ata.
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A senhora Vereadora Engenheira Paula Teles disse que a presente proposta
visava corrigir erros materiais existentes no PDM, ligados à cartografia e que, por
sugestão da CCDRN, a proposta em apreço reuniu todos esses erros materiais para
que seja possível iniciar o processo de correção.

Votação: Aprovado, por unanimidade, de acordo e com fundamento na informação
da Unidade de Mobilidade e Ordenamento do Território - Gabinete de Ordenamento
Territorial, o seguinte:
a) Elaborar

a

alteração

do Plano

Diretor Municipal, para

que

sejam

reequacionadas as soluções previstas dos objetos em questão;
b) A abertura de um período de participação pública, por um prazo de 15 dias
contados a partir da data da publicação, em Diário da República, da
deliberação do procedimento de elaboração, para a formulação de sugestões
por qualquer interessado, ou para apresentação de informações sobre
quaisquer questões que possam ser consideradas no âmbito do procedimento
de elaboração do plano, ao abrigo do disposto no n.° 2 do art.° 77.° do
RJIGT;
c) Dispensar a alteração do PDM de Avaliação Ambiental, ao abrigo do disposto
nos n.os° 3 e 4 do artigo 96.° do diploma citado no número anterior, uma vez
que a referida alteração não é susceptível de ter efeitos significativos no
ambiente.
Encerrada a ordem do dia foi iniciado o período para intervenção aberta ao
público, nos termos do artigo 7.° n.° l do Regimento da Câmara Municipal.
Solicitou a palavra a senhora D. Esmeralda Ferraz, residente em Penaíiel, que disse
que no início do primeiro mandato do senhor Presidente da Câmara Municipal, foi
atendida no seu gabinete para falar de um livro da sua autoria. Disse que, na
altura, foi muito bem recebida.
Transmitiu que procedeu ã encadernação do livro e que o entregou a uma senhora
que desempenhava funções

de secretária do senhor Presidente da Câmara

Municipal, que lhe disse que iria ter uma resposta. Referiu que, entretanto, mudou
a secretária do senhor Presidente da Câmara Municipal. Disse que aguardou e que
até à presente data não lhe foi concedida qualquer resposta.
Referiu que há uns anos que tem tentado marcar uma entrevista com o senhor
Presidente da Câmara e que não conseguiu até â data.
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Disse que falou com o senhor Presidente da Junta de Freguesia que lhe transmitiu
que tinha sido impossível chegar ao senhor Presidente da Câmara Municipal.
Disse que endereçou cartas com aviso de receção e que alguém as recebeu, porque
recebeu os avisos com a assinatura do destinatário.
Disse que precisava do livro para o editar e que, quando se dirigiu à secretaria do
senhor Presidente da Câmara Municipal, esta lhe disse que lhe podia entregar o
livro. Informou que estava em causa um trabalho em tamanho A4, encadernado na
tipografia Ruão e que todos sabiam que escrevia, mas o que lhe tinham transmitido
é que o seu livro tinha desaparecido.
Disse que tinha cópia das cartas que endereçou ã Câmara Municipal.

O senhor Presidente da Câmara Municipal disse que a sua secretária lhe tinha
dado nota da situação e que lhe tinha pedido para procurar o documento, mas que,
por razões que ninguém lhe sabe explicar, não tinha sido possível encontrá-lo.
Disse que possivelmente a transição de mandato e na mudança da secretária do
Gabinete de Apoio à Presidência tenham contribuído para a dificuldade em
encontrar o documento.
Disse que, pelo que lhe referiram, como o que estava em causa eram fotocópias de
jornais, e sugeriu à senhora D. Esmeralda Ferraz que lhe concedesse cópia do que
entregou, para que fosse novamente fotocopiado.

A senhora D. Esmeralda Ferraz disse que entregou o original e que ficou sem
cópias.

O senhor Presidente da Câmara Municipal disse que não se conhecia o paradeiro
do documento e que o que sucedeu não se devia ao facto de alguém se ter
apropriado dele.
Pediu desculpa em nome da Câmara Municipal.
Referiu que não tinha dito ao senhor Presidente da Junta de Freguesia que
desconhecia o assunto, mas sim que não sabia onde estava o documento e solicitou
que lhe fossem entregues cópias do mesmo, para que pudesse ser reconstruído.

A senhora D. Esmeralda Ferraz disse que o senhor Presidente da Câmara
Municipal também era escritor e que sabia que não era fácil uma situação corno a
que estava a passar, pois no documento entregue tinha memórias dos seus pais.
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O senhor Presidente da Câmara Municipal disse que recentemente também lhe
haviam roubado o computador e, com ele, desapareceu parte de um livro que estava
a escrever, por isso compreendia o sentimento da D. Esmeralda Ferraz.

A senhora D. Esmeralda Ferraz disse que sabia a quem tinha entregue a obra e
perguntou a quem poderia pedir responsabilidades pelo sucedido.

O senhor Presidente da Câmara Municipal disse que iria continuar a fazer buscas
nos vários locais em que o documento pudesse ter sido arquivado, mas pedia à D.
Esmeralda Ferraz que voltasse a localizar as fotocópias dos jornais.

A senhora D. Esmeralda Ferraz disse que iria ficar aguardar se o documento
aparecia ou não. Acrescentou que poderia fazer nova pesquisa e recolha de cópias
no Jornal de Noticias, mas que isso teria custos.

O senhor Presidente da Câmara Municipal disse que se esse trabalho tivesse
custos, os assumiria em seu nome pessoal.

Encerrado o período da ordem do dia, foi aberto o período de intervenção do
público, não tendo sido feita nenhuma inscrição.
E como mais ninguém quis usar da palavra, foi pelo Excelentíssimo senhor
Presidente da Câmara encerrada a reunião pelas dezassete
minutos.
E eu,

_^^
S^z_—-^

horas e vinte

a
, Dr.a Ivone Manuel Gonçalves Freitas de Sá, Chefe da

Divisão Administrativa e de Apoio aos Órgãos Autárquicos, na qualidade de
secretária, a subscrevo e assino, conjuntamente com o senhor Presidente da
Câmara Municipal.

O Presidente da Câmara Municipal:
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